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internationalisering in 
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Ambitie

Alle leerlingen en studenten kunnen

internationale competenties opdoen, thuis
of in het buitenland.

Nuffic = Linking pin

Een brug tussen opdrachtgevers, het 
onderwijsveld en kennisinstellingen

Ondersteunt en verbindt scholen bij
internationaliseringsactiv iteiten



Doelen

Aan het einde van deze workshop:

• Weet ik meer over internationale competenties en wereldburgerschap.

• Heb ik inzicht gekregen in manieren om te werken aan wereldburgerschap 

en de integratie in het schoolcurriculum.

• Heb ik inzicht gekregen in mijn rol als leerkracht en/of schoolleider binnen 

internationalisering en wereldburgerschap.



Inhoud

• Internationalisering: internationale competenties

• Wat is wereldburgerschap?

• Hoe kan ik aan wereldburgerschap werken?

• Een start maken met wereldburgerschap binnen het curriculum.

• Mogelijke subsidies



Internationale competenties

Wat zijn volgens jou internationale competenties?

Deel je ideeën in de chat!





www.nuffic.nl/publicaties/model-internationale-competenties/

Hier kun je de publicatie ‘model internationale 

competenties’ downloaden met een toelichting erbij:

Model internationale competenties

https://www.nuffic.nl/publicaties/model-internationale-competenties/


Wereldburgerschap



Poll: Je bent een wereldburger als ….

1. Je vrijwilligerswerk doet.

2. Je tolerant bent.

3. Je kunt omgaan met verschillende culturen.



Een wereldburger, maar wanneer ben je dat?

• Je bent je bewust van wie je bent of wiltworden en je staat 
open voor anderen.

• Je voelt je betrokken bij de wereld om je heen, ver weg en 
dichtbij.

• Je realiseert je dat wat je doet, effect heeft op de rest van de 
wereld.

• Je zet je in voor een vreedzame,
rechtvaardige en duurzame internationale samenleving, 
waarin iedereen meetelt.



Als wereldburger ben je een onderdeel van

• Je omgeving;

• De samenleving;

• De wereld.



Hoe kun je aan wereldburgerschap werken?

• Internationalisering

• Wereldburgerschap in het 

curriculum

• Vroeg vreemdetalenonderwijs

• Meertaligheid



Onderwijsdomeinen

Biesta, 2012

onderwijs

SocialisatieKwalificatie

Persoons
vorming

Kennis, vaardigheden

en competenties

Arbeidsmarkt en
samenleving

Voorbereidenals lid van 

een gemeenschap

Traditiesen 
omgangsvormen

Verantwoordelijkheid in 

de wereld

Persoonsontwikkeling



Doelen van wereldburgerschap (Unesco)

▪ Cognitief

▪ Kennis, begrip en kritisch nadenken over relaties tussen 
landen.

▪ Sociaal-emotioneel

▪ Waarden, solidariteit, respect, diversiteit.

▪ Gedrag

▪ Actieve en verantwoordelijke deelname.

(Unesco, 2015)



Overkoepelende waarden van wereldburgerschap

▪ Gelijkwaardigheid

▪ Wederkerigheid

▪ Verantwoordelijkheid



Typen wereldburgerschap

▪ Politiek > politieke instituties en internationale samenwerking

▪ Moreel > mensenrechten, empathie

▪ Economisch > globalisering, ecnomische ontwikkeling

▪ Milieu > duurzaamheid

▪ Cultureel > diversiteit, normen en waarden.

➢ Kritische invalshoeken

(Oxley & Morris, 2014)



Waarom wereldburgerschap?

1. Leerlingen voorbereiden op globale 

wereld.

2. Leerlingen krijgen meer begrip voor 

culturele verschillen en elkaar.

3. Leerlingen worden actief betrokken 

bij thema's zoals klimaat, 

inclusie, en duurzaamheid.



Waarom wereldburgerschap?

Ontwikkelingsagenda Verenigde Naties 2015-2030:

➢ Alle leerlingen doen kennis en vaardigheden op over 

duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap





SDG's

Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen

17 Sustainable 
Development Goals

Lesideeën
www.17doelendiejedeelt.nl

http://www.17doelendiejedeelt.nl




Burgerschap en Wereldburgerschap
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Verschillen Burgerschap en Wereldburgerschap

▪ Burgerschap is een wettelijke taak 

binnen het onderwijs sinds 2006.

▪ Met wereldburgerschap ga je 

een stap verder.
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Curriculum.nu: leergebied burgerschap – thema's

▪ Democratie

▪ Diversiteit

▪ Maatschappelijke thema's



Brede vaardigheden

▪ Kritisch denken

▪ Creatief denken (en praktisch

handelen)

▪ Probleemoplossend handelen

▪ Zelfregulering
▪ Ondernemend denken en 

handelen

▪ Oriëntatie op jezelf, studie en 

loopbaan

▪ Sociale en culturele vaardigheden
▪ Samenwerken

▪ Communiceren



Praktijkvoorbeeld



Verankering

in beleidsplan in curriculum



Verankering in stappen

1. Wat doen we al?

2. Een startpunt

3. Formuleren van een gemeenschappelijke visie.

– Betrekken van relevante stakeholders

4. Doelstellingen en het beleidsplan/schoolcurriculum.
– Wat heb je nodig? coördinator/werkgroep/training

– Financiering en mogelijke subsidies

– Beleidskeuzes: integratie, leerinhouden, thematisch, eigen 

curriculum, formuleren leerdoelen.

5. Borging en kwaliteitsbewaking
6. Netwerkvorming en PR

7. Evaluatie



De Canon voor wereldburgerschap

Vensters op de Wereld

Praktijkvoorbeeld

https://docplayer.nl/418388-Vensters-op-de-wereld.html
https://www.nuffic.nl/nieuws/friese-scholen-winnen-internationaliseringsprijs-nuffic


Ondersteuning wereldburgerschap

Fawaka wereldburgerschap

Globi

https://www.fawakaondernemersschool.nl/wereldburgerschap/
https://globi.nl/wereldburgerschap/


Lesmaterialen SDG's

My Climate Action Stuur je les op reis

https://myclimateaction.nl/
https://ec.europa.eu/netherlands/sites/default/files/broch_stuurjelesopreis_web_nov_2018.pdf


Vaardigheden: 

▪ Intercultureel begrip: 

inleven in de ander 

(gelijkwaardigheid)

Houding: 

▪ Actieve rol: het 

rechtvaardiger maken 

van de wereld 

(verantwoordelijkheid).

Internationale competenties



Houding: 

▪ Actieve rol: een 

betekenisvolle bijdrage 

leven aan de wereld 

(verantwoordelijkheid)

Reflectie: 

▪ Hoe kan ik met mijn 

handelen de omgeving 

(wereld) beïnvloeden?

Internationale competenties



Internationale competenties

Kennis

▪ Globale diversiteit

▪ Vreemde talen. 

Vaardigheden

▪ Kritisch denken: 

analyseren van 

informatie.

Lesideeën Nuffic

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wereldburgerschap/lesideeen-wereldburgerschap-op-de-basisschool


Lesmaterialen Wereldburgerschap

Sam Sam

• Internationaal 
perspectief

• Interculturele
competenties

https://www.samsam.net/


Lesmaterialen Wereldburgerschap

Kidskracht War Child

https://kidskracht.missingchapter.org/
https://www.warchild.nl/lesidee-actie-school/


Lesmaterialen kinderrechten

Krekel ideeënboek
Unicef werkboekje

‘Ken je rechten

https://www.schoolforrights.be/sites/default/files/2019-03/krekelboek_handboek_kinderrechten_basisonderwijs_0.pdf
https://www.unicef.nl/files/UNICEF%20werkboekje%20def23sept2019.pdf


Digitale uitwisseling

eTwinning

▪ Online uitwisseling 

met scholen in het 

buitenland.

▪ Voor meer 

informatie: eTwinning

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/etwinning


Wereldburgerschap in de school

Schoolniveau
Schoolbrede projecten

Verankering in beleid en curriculum

Visie op internationalisering en leren

Leerkrachtniveau
Internationalisationat home (IaH)

Aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen

Houd het klein

Internationale lens/perspectief: 'omdenken'

Leerlingniveau

Nadruk op actieve deelname

Kennis, vaardigheden en houding/reflectie



Voorbeeld



Wereldburgerschap in het schoolcurriculum

Inventariseren: wat 
doen we al?

Context en actieve 
rol leerlingen.

Houd het klein en 
concreet

Internationaal 
perspectief / 
uitwisseling

Binnen bestaande
curriculum

Visie op 
internationalisering

Internationalisation
at home

Beleidsverankering



In het kort

Wereldburgerschap:

• Helpt kinderen beseffen dat ze verbonden zijn met de rest van de 
wereld en er een actieve rol in kunnen spelen

• Maakt maatschappelijke vraagstukken die vragen om 

een mondiale oplossing bespreekbaar

• Werken aan internationale competenties (kennis, 

vaardigheden, reflectie en houding)



In het kort

Wereldburgerschap 

als de

optelsom

van internationalisering en 
burgerschap.



Wereldburgerschap op de basisschool

Brochure

https://www.nuffic.nl/publicaties/wereldburgerschap-op-de-basisschool


Wat kan Nuffic voor je betekenen?

• Gratis webinars

• Meertaligheid – woensdag 19 mei 2021 – meld je aan

• Wereldburgerschap – woensdag 26 mei 2021 – meld je aan

• Overzicht van (o.a.) nascholing, stappenplan vvto, format beleidsplan en 
lesideeën.

• Informatie over subsidies (IFO & Erasmus +)

• Internationaliseringsmeter

• Klankbordgroep wereldburgerschap

• Nuffic Primair Onderwijs

Stan van Laarhoven | Coördinator primair onderwijs

svanlaarhoven@nuffic.nl| 06 34 32 55 89 45

https://www.nuffic.nl/agenda/webinar-meertaligheid-de-klas
https://www.nuffic.nl/agenda/webinar-starten-met-wereldburgerschap-het-basisonderwijs
https://fd8.formdesk.com/nuffic/Internationaliseringsmeter/?get=1&sidn=0b281556a51a4fdc910b4b57206648db
https://www.nuffic.nl/aanmeldformulier-klankbordgroep-wereldburgerschap


Subsidies
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• Internationalisering 

Funderend Onderwijs (IFO)

Internationalisering integreren in 

schoolbeleid (o.a. door 
invoeren vvto)

Meer informatie

• Erasmus+

Europese samenwerking, 

uitwisseling, nascholing en stage

Meer informatie

Voor adv ies over welke subsidie het beste bij jullie schoolplannen past, kun je contact 

opnemen met onze adv iseurs internationalisering v ia po-vo@nuffic.nl.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/beurzen-en-subsidies/subsidieregeling-internationalisering-funderend-onderwijs-ifo
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs
mailto:po-vo@nuffic.nl


Dank voor jullie 

aandacht!

Vragen?



Contact

www.nuffic.nl

po-vo@nuffic.nl

svanlaarhoven@nuffic.nl


